Åtvidabergs Golfklubb
Lokala regler för Åtvidabergs Golfklubb
Följande lokala regler gäller vid allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik tävling.
Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa anslås då på hemsidan, på anslagstavlor i och vid klubbhuset
samt vid Starters Box.
Följande markeringar gäller på banan:
Banmarkering

Innebörd

Regel (i ”Regler för Golfspel 2019”)

Vit

Out of bounds

18.2

Vit-svart

Intern out of bounds

18.2

Gul

Gulmarkerat pliktområde

17

Röd

Rödmarkerat pliktområde

17

Blå

Mark Under Arbete (MUA)

16.1

Blå-vit

MUA – spel förbjudet

16.1f

Orange

Oflyttbart tillverkat föremål

16.1

Out of bounds (Regel 18.1)
Gränsen för Out of bounds på hålen 6, 7 och 8 definieras av viltstängslet i sin helhet (inkl. eventuella
stödsträvor). Stängslet är alltså utanför banan. Spelare som i sin stans eller sving störs av stängslet måste därför
spela bollen som den ligger eller förklara bollen ospelbar enligt Regel 19.
Pliktområden (Regel 17)
Om en boll är i pliktområdet till vänster på hål 4, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som
inte hittas blev liggande i pliktområdet, får spelaren:
••Ta lättnad med slag och distans enligt Regel 17.1d(1) och lägga till ett slags plikt , eller
••Droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i droppzonen (en utslagsmatta från tee sett kort om
greenbunkern och märkt ”DZ”) och lägga till ett slags plikt. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3.
••Spelaren får inte ta lättnad enligt Reglerna 17.1d(2) Lättnad med flagglinjen eller 17.1d(3) Lättnad i sidled.
Plikt för att spela boll från fel plats genom att bryta mot lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a.”
Omarkerade diken/dammar
Omarkerade diken/dammar är röda pliktområden. Gränsen till ett sådant område definieras av där marken bryter
av ned mot området.
Onormala markförhållanden – MUA (Regel 16.1)
a. Skador i bunker, såsom blottade stenar, gropar eller fåror, orsakade av rinnande vatten, är mark under arbete.
b. Ej igenväxta dräneringar täckta av sand, singel, grovt grus eller småsten på spelfältet är mark under arbete.
c. Myrstackar är mark under arbete varifrån spel är förbjudet. Regel 16.1f.
d. Jordfasta stenar och berg i dagen på en finklippt del av spelfältet är mark under arbete.
Oflyttbara tillverkade föremål (Regel 16.1)
Muren på hål 18 betraktas som oflyttbart tillverkat föremål. Regel 16.1 är tillämplig.
Anmärkning: Gränsen för out of bounds markeras med vita pinnar på andra sidan muren.
Områden där övning är tillåten (Regel 5.2)
Övning på dag för tävling är tillåten på för övning inrättade områden.
Plikt för brott mot lokal regel
Allmän plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag

